
EARSIO
A zsebméretű elektromos fültisztító

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Az elektromos fültisztítóval a biztonságosan és hatékonyan szabadulhat meg a fülzsírtól!

A CSOMAG TARTALMA:

1 x elektromos fültisztító (fő egység)

2 x szívófej

1 x tisztítókefe 

1 x tároló

Tulajdonságok:
Anyag: Műanyag, szilikon
Áramforrás: 1 db AAA elem (nem tartozék)
Méret: Kb. 11,5 X 5,5 x 3 cm
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt



FIGYELMEZTETÉSEK

∑ Használat közben ne legyen más a közelünkben, üljön le egy biztonságos helyre, ahol 
senki és semmi nem zavarhatja meg.

∑ Gyerekek esetén felnőtt használja a készüléket.
∑ A nedves fülzsír eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a szívó és a szűrő nincs-e eltömődve. 
∑ Sérült dobhártyával nem használja a készüléket.
∑ Ha fáj a füle vagy más sérülés érte, csak orvossal történő egyeztetést követően használja.
∑ Kizárólag eredeti rendeltetésének megfelelően használja. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Megjegyzés: Bekapcsolás után hallhatóvá válik a működése. Helyezze be a fülébe a szívófejét. A 
fültisztító finom rezgésekkel távolítja el a fülzsírt, és egyenesen a tárolóba szívja a fülben ragadt 
szennyeződéseket. Fülmasszázs fellazítja a letapadt zsírt.

Használat közben vízszintesen tartsa a tisztítót. 

Óvatosan helyezze a szívófej részét a fülébe, mozgassa 
néhányszor ki- és befelé. A fülzsír így egyszerűen 
eltávolítható. 

*A fülzsír a tisztító elülső részében gyűlik össze. 
A fülzsír eltávolítása során ügyelni kell rá, hogy a megfelelő 
helyzetben tartsa a tisztítót. 

FIGYELEM: a fül sérülésének elkerülése érdekében kérjük, ne tolja a fülében túl mélyre. 



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

∑ A szűrő és a szívófej levehető és vízzel elmosható.
∑ Egyes esetekben a szűrő eltávolítása nehézkes lehet.

∑ Ügyeljen rá, hogy csak a szűrő és a szívófej mosható el vízzel.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az 

anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a 
terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


